
Pielgrzymka Parafialna-Murowaniec, ks. Ireneusz Kalaczyński   

8 DNI

Termin: 17-24.09.2018

                           

     Chorwacja Medjugorie-Pielgrzymka drogami Wiary

Cena: 2,490 ZŁ



Program

Zapewniamy

DZIEŃ 1.
Zbiórka uczestników we wczesnych godzinach rannych, przejazd na obiadokolację i nocleg Ddo Budapesztu.

DZIEŃ 2. BUDAPESZT
Po śniadaniu zwiedzanie Budapesztu: Wzgórze Gallerta, panorama miasta, Cytadela i Pomnik Wyzwolenia wzniesiony przez 
Armię czerwoną oraz spacer ulicami starówki budanskiej - Kościół Macieja, Baszty Rybackie z przepiękną panoramą Pesztu. 
Przejazd na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ 3.  SPLIT
Po śniadaniu zwiedzanie Splitu. Przejazd do Medjugorie, obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ 4-6
Po śniadaniu zwiedzanie najważniejszych miejsc między innymi: Góra Objawień Podbrdo - Różaniec, spotkanie w Conacolo, 
Góra Krizevac - Droga Krzyżowa pod krzyż z relikwią Krzyża Męki Pańskiej. W trakcie pobytu wycieczka do Mostaru oraz 
przejazd do Kravic i ew. kąpiel w krystalicznie czystych wodach Wodospadów Kravica.  W czasie pobytu w Medjugorje 
przejazd na Riwierę Makarska. 
Wycieczki fakultatywne:
DUBROVNIK - średniowieczne miasto, klejnot południowej Dalmacji, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
Pobyt w mieście łagodnego śródziemnomorskiego klimatu i przepięknych plaży.
MOSTAR-przejazd do miasta jednym z najpiękniejszych przełomów rzecznych Na Bałkanach, doliną rzeki Neretwy. 
Zwiedzanie Starego Miasta: kamienny Stary Most, meczet, dom turecki

DZIEŃ 7.  JEZ. PLIVICKIE-LUDBERG
Śniadanie. Przejazd do Plivickie Jeziora. Zwiedzanie Parku Narodowego Plivickie Jeziora, gdzie na leśnych obszarach o 
długości ponad 8 km, można podziwiać 16 turkusowych jezior położonych tarasowo, które łączą ze sobą 72 wodospady. 
Obszar parku zaliczany jest do światowego dziedzictwa naturalnego. Następnie przejazd do Ludbergu do sanktuarium Krwi 
Chrystusa-miejsca cudu eucharystycznego. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ 8.
Po śniadaniu wyjazd w drogę powrotną. Przejazd na miejsce zbiórki w godzinach nocnych. Zakończenie pielgrzymki.

CENA OBEJMUJE:

• przejazd komfortowym autokarem;

• zakwaterowanie: 7x nocleg;

• wyżywienie: 7x śniadanie, 7x obiadokolacja;

• ubezpieczenie od KL i NNW w czasie podróży i pobytu za granicą;

• opiekę pilota.

CENA NIE OBEJMUJE:

•  biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat za usługi przewodników lokalnych (50 € /os.);

• wycieczka do Dubrownika (25 € /os.);

• wycieczka do MOSTARU (10 € /os.)

ZAPRASZAMY
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